
PENGARUH HARGA SAHAM, UKURAN PERUSAHAAN, RASIO 
PROFITABILITAS, DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL 
TERHADAP TINDAKAN PERATAAN LABA PADA 
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA 
EFEK INDONESIA  
 
 
 
DHEA YASANETHA 
8335109157 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana 
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
 
 
 
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI 
JURUSAN AKUNTANSI 
FAKULTAS EKONOMI 
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 
2013 
 







ii 
 

ABSTRAK 

 

Dhea Yasanetha, 2013; Pengaruh Harga Saham, Ukuran Perusahaan, Rasio 
Profitabilitas, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Tindakan Perataan Laba Pada 
Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Skripsi. Jurusan 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 
 
       Penelitian ini bertujuan untuk menguji beberapa faktor yang mempengaruhi 
tindakan perataan laba yang terjadi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011 dan 2012. Faktor tersebut meliputi harga 
saham, ukuran perusahaan, rasio profitabilitas, dan kepemilikan manajerial. Sampel 
yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan pada sektor manufaktur. 
Teknik pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling untuk 
menentukan sampel penelitian dan diperoleh 46 perusahaan yang digunakan sebagai 
sampel. Model regresi linear berganda dan statistik deskriptif digunakan untuk 
analisis data. 
       Hasil Penelitian menunjukan bahwa harga saham, ukuran perusahaan, rasio 
profitabilitas, dan kepemilikan manajerial secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
tindakan perataan laba. Namun, secara individu variabel yang berpengaruh terhadap 
tindakan perataan laba hanya ukuran perusahaan. Nilai koefisien determinasi (R2) 
menunjukan angka 0,397 yang mengindikasikan model tersebut mampu menjelaskan 
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 39,7%.  

 
 

Kata Kunci: Harga Saham, Ukuran Perusahaan, Rasio Profitabilitas, Kepemilikan 
Manajerial, dan Tindakan Perataan Laba. 
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ABSTRACT 

 

Dhea Yasanetha, 2013; The Effect of Stock Price, Company Size, Profitability 
Ratios, and Managerial Ownership of Income Smoothing In Manufacturing Company 
Registered In Indonesia Stock Exchange. Thesis. Department of Accounting Faculty 
of Economics, State University of Jakarta. 

 

       This study aims to examine some of the factors that affect the income smoothing 
that occurs in companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2011 and 2012. 
These factors include stock quotes, company size, profitability ratios, and managerial 
ownership. The sample used in this study is a company in the manufacturing sector. 
Data collection techniques using purposive sampling method to determine the study 
sample and acquired 46 companies are used as a sample. Multiple linear regression 
model and descriptive statistics used for data analysis. 

       Research results show that the stock price, firm size, profitability ratios, and 
managerial ownership jointly affect the income smoothing. However, the individual 
variables that influence the income smoothing only company size. The coefficient of 
determination (R2) shows the number 0.397 which indicates that the model is able to 
explain the effect of independent variables on the dependent variable by 39.7%. 

 

Keywords: Stock Price, Company Size, Profitability Ratios, Managerial Ownership 
and Income Smoothing. 
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